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P Ř I H L Á Š K A 

 
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

 
 

 
Název MPR/MPZ 

 
Městská památková zóna Bělá pod Bezdězem 

 
 

 
Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 
v obci.  
Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

Od roku 2006 se město Bělá pod Bezdězem pravidelně zapojuje do Programu regenerace MPZ a MPR 
s opravami i restaurováním městských i církevních památek. Z významných památek můžeme jmenovat budovu 
radnice a šatlavy, kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Václava, objekt České brány a městské opevnění. 
V letošním roce se v rámci Programu regenerace MPR a MPZ realizovala I.etapa opravy střechy na budově 
děkanství Římskokatolické církve čp. 150 a výměna oken na budově radnice čp. 90. 
 
Dále se město zapojuje do dalších dotačních programů podporujících opravu a restaurování památek a to např. 
program FOP Středočeské kraje a program záchrany architektonického dědictví, z kterého město dokončilo 
opravu krovů a výměnu střešní krytiny a obnovy zámku v Bělé pod Bezdězem, v roce 2014 a 2015 byla 
realizována obnova sgrafitových omítek východní fasády kaple sv. Josefa. Z vlastních prostředků město 
realizovalo restaurování kamenných architektonických prvků v objektu zámku č. p. 1, stavební údržbu objektu 
zámku, řešení havarijních stavů stavebních konstrukcí, dokončení výměny dřevěných podlah v prostoru muzea 
v  II. NP západního křídla a další restaurátorské a konzervační práce. Výměnu dešťových svodů a žlabů na 
objektu Orlovny v areálu zámku v Bělé pod Bezdězem.  
V roce 2014 bylo realizováno vybudování IC a výstavních prostor v západním křídle zámku v 1. PP a 1. NP 
z dotace ROP Středních Čech a prostředků města. 
V roce 2015 byla provedena obnova havarijního stavu hlavní hradby jižně od České brány, dále bylo v III. etapě 
dokončeno odvlhčení stavebních konstrukcí kaple sv. Mikuláše Tolentinského a sakristie- restaurování 3 ks dveří 
a oprava schodišťových stupňů. 
V roce 2017 se podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje na statické zajištění severního křídla Zámku, byla 
provedena I. etapa odvodnění nádvoří zámku a pokračovalo se s restaurováním sakristie kostela Povýšení sv. 
Kříže, které bylo dokončeno v roce 2019. Zároveň se podařilo statické zajištění arkýře zámku z dotačního 
programu Středočeského kraje. 
Kromě nákladných oprav, statických zajištění a restaurování jsou prováděny i opravy drobných památek, jako 
jsou kapličky, litinové křížky, drobné opravy hradeb a ostatní udržovací práce na majetku města v MPZ. 
 
Město si váží historických památek na svém území, a proto dlouhodobě a především koncepčně pracuje na jejich 
obnově. Do spolupráce se snažíme zapojit odborníky z řad architektů i restaurátorů. Všechny záměry se 
konzultují s NPÚ a jejich názor se uplatňuje při realizaci. 
 
Hlavní snahou města je zachovat památky pro další generace a zároveň pro ně najít vhodné využití, aby se do 
nich vrátil život. 
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Česká brána v Bělé pod Bezdězem 
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Parkánová hradba v Bělé pod Bezdězem 
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Kosticový dřevěný strop – Klášter sv. Augustina Bělá pod Bezdězem 
 
 

 
 

Barokní malovaný strop – klášter s. Augustina Bělá pod Bezdězem 
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Č.p. 86 na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem, stropy v patře, říjen 2004 

 

Č.p. 86 na Masarykově nám. v Bělé pod Bezdězem po dokončení rek. listopad 2010 
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Restaurování portálu radnice č.p. 90  v Bělé pod Bezdězem před a po restaurování 
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Oprava fasády budovy radnice č.p. 90 v Bělé pod Bezdězem 
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Oprava fasády - kostel sv. Václava v Bělé pod Bezdězem - 2007 – 2009 
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Kostel sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- prostor kaple sv. Mikuláše Tolentinského po 

dokončení odvětrávaných podlah v roce 2014 

 

Kostel sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- sakristie během konzultace v roce 2014 
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Restaurování výmalby interiéru kostela Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem 
v prostoru podkůří – 2015- před zahájením 

 

Celkový pohled na předchozí etapy Restaurování výmalby interiéru kostela Povýšení sv. 

Kříže v Bělé pod Bezdězem  
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Havárie hlavní hradby jižně od České brány v roce 2015 - před zahájením obnovy 

 

Obnova havárie hlavní hradby jižně od České brány v roce 2015 - po dokončení 
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Restaurování sakristie kostela Povýšení sv. Kříže před zahájením obnovy 

  

Restaurování sakristie kostela Povýšení sv. Kříže v roce 2019 - po dokončení 
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Oprava střechy budovy děkanství Římskokatolické církve, č.p. 150 – I.etapa 
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Výměna oken na budově radnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 
Pohled na radnici – repasované vstupní dveře a vyměněná okna 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 
15 kulturních památek 
rozloha MPZ 35 ha 
 
A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 
0 
 
A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
 
0 
 
A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
Budova fary – výměna střešní krytiny – I. etapa 
Budova radnice č.p. 90 – kompletní výměna oken 
Budova radnice č.p. 90 – restaurování vstupních dveří 
Budova radnice č.p. 90 – rekonstrukce kanceláří vedení města 
A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

0 
 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

0 
 
 
 
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
č.p. 144 – RD na náměstí - do objektu dlouhodobě zatéká střechou – neobydlený 
č.p. 267 – RD ul. Berkova – dlouhodobě neudržovaný objekt - neobydlený 
č.p. 322 – podzámecký mlýn – dlouhodobě neudržovaný objekt - neobydlený 
 
B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 
Budova č.p. 89 - kompletní rekonstrukce budovy, termín dokončení v roce 2020. Objekt bude určen k bydlení. 
Budova č.p. 90 - výměna oken, rekonstrukce 3 místností – radnice. 
Budova č.p. 42 – oprava střechy budovy kláštera. Objekt bude určen k bydlení 
 
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

0 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010-
2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

Od roku 2008 do roku 2012 byla provedena revitalizace náměstí ve dvou etapách, v letošním roce byl obnoven 
trávník v západní části a zároveň bylo nainstalováno závlahové zařízení. V okolních ulicích bylo nově 
vybudováno a někde pouze doplněno veřejné osvětlení. Podle potřeby dochází k pravidelným opravám 
komunikací a chodníků. V letošním roce byl plně opraven chodník v ulici Umlaufova a Farská a polovina 
chodníku v ulici Česká. Každoročně se provádí pravidelná údržba městské zeleně nejen v parku, ale i v okolí. 
V roce 2020 byla dokončena ulice Česká a byl upraven hradební příkop u České brány. 
 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

V centru města jsou stále používány kotle na tuhá paliva. 
Každý rok organizuje odbor životního prostředí akce pro děti z místní základní školy, které jsou spojené 
s úklidem a s osvětou jak se správně chovat k přírodě a jak správně třídit odpady, část akcí se koná v centru 
města v parku. 
 
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 
Technický stav infrastruktury je z velké části v dobrém stavu. Do budoucna je plánována výstavba dešťové 
kanalizace, protože ve velké části města je jednotná kanalizace, která již kapacitně nepostačuje. V letech 2017 a 
2018 proběhlo odkanalizování nádvoří zámku. Další opravy kanalizace a vodovodu se chystají zároveň 
s obnovou povrchů v ulicích navazujících na náměstí. Byly realizovány a projekčně jsou připravovány další 
projekty obnovující historickou dlažbu na místních komunikacích v centru města. 
 

 
 
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 
městský informační systém, naučné stezky atd.). 
 
D.1. Počet trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2010  Údaj nelze zpětně zjistit.*       

  
  2020  989 

 Město počet obyvatel žijících v městské památkové zóně v předchozích letech nesledovala a z databáze evidence 
obyvatel nelze zpětně dohledat. Z pozorování je však jednoznačně zřejmé, že počet obyvatel MPZ postupně 
narůstá, v centru města bylo nově zrekonstruováno několik soukromých rodinných a bytových domů, kam se 
následně nastěhovali občané (čp. 168, 104, 23, 78, 86, 250, 113, 133 atd.). Město samo rekonstrukcí bytového 
domu č.p. 25 vytvořilo nové nájemní byty, které obratem dalo k dispozici novým nájemníkům. Další probíhající 
rekonstrukce (např. čp 79, 89, 88, 87) prokazují, že památková zóna je příjemným místem pro život v Bělé, není 
vylidňována, naopak.  

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 
provozní dobu atp.? 

Infocentrum v budově městské knihovny na náměstí – kopírování, laminování, internet, přehled kulturních akcí, 
prodej propagačních materiálů. 
PO 9-11, 12-16 
ÚT 9-11, 12-17 
ST zavřeno 
ČT 9-11, 12-17 
PÁ 9-11 
Infocentrum na zámku – kopírování, skenování, internet, prodej regionální literatury a turistických známek, 
zajištění průvodcovských služeb v době od 9:00 – 16:00 hod. 
 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 
Výstavní prostory v severním křídle zámku v Bělé pod Bezdězem – výstava 10 let IC zámek 
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Prostor 2.pp JZ křídla zámku – nově zpřístupněný sklep s tématem archeologie. 
Zámecký klub a klubík – tvořivé dílny pro děti a dospělé 
 
D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 

zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 
období). 

Od roku 2006 došlo k úbytku ubytovacích a stravovacích zařízení, naopak kvalita parkování se výrazně zlepšila, 
došlo k nárůstu obchodů s potravinami a se spotřebním zbožím. 
 
D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  
Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 
na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  
Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 
včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy. 
Odkaz na příslušné webové stránky. 

 www.mkzbela.cz 
www.mubela.cz 
 

 
 
E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 
jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2020. 

Městská kulturní zařízení pořádají většinu společenských akcí, z nichž je většina spojená s návštěvou památek 
ve městě a s tématem historie. Tradiční letní promenádní koncerty v parku dávají návštěvníkům možnost užívat 
prostřední městské památkové zóny. 
 
E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 
Máchovi v patách –  putování po památkách spojených s K.H.Máchou 
Jarmarky s tradičními řemesly. 
Výstavy a koncerty pořádané v prostorách zámku, kostela Povýšení sv. Kříže, kostela sv. Václava, v kapli sv. 
Josefa a v České bráně. 
Dny evropského dědictví. 
Další akce připomínající bělskou historii a její rodáky. 
 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 
financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 
obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Zájem podnikatelské sféry o záchranu památkových objektů je pouze pro své aktivity a pro podnikání, 
popřípadě bydlení.  
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 
 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 
Rozpočet  Počet      

akcí 
Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 7 11.500 zámek, radnice, klášter, fara, 
hiskorické dlažby (Farská, 
Umlaufova, Česká), hradební 
příkop 

Z toho na území MPR nebo MPZ 7 11.500  
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ) 

1 500 
 

fara 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 
Prahy, na obnově památek v roce 2020 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 

10 %  

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením 
konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 
Obnova střechy budovy fary 283 
Výměna oken v budově radnice 117 
F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 
Akce Kč (tis.) Zdroj 

Oprava statických závad v kapli sv. Josefa na 
zámku v Bělé pod Bezdězem 

835 
Středočeský kraj - dotace nepřidělena 

Rekonstrukce Valdštejnských bytů v bělském 
zámku 

38.012 
Fondy EPH – 2014 -2021 – žádost o 
dotaci je v procesu hodnocení 

 
 
G. Koncepční příprava regenerace 
 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz,/. 

ÚP města Bělá pod Bezdězem, schválen ZM č. 77/2017 dne 2.11.2017 
 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 
MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 
rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

Nezpracován 
 
G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 

Aktualizace Programu regenerace proběhla v roce 2017, schváleno ZM č. 101/2017 dne 13.12.2017 
 
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum 

schválení). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 
Strategický plán města Bělá od Bezdězem z 29.6.2017 
ITI - město Bělá pod Bezdězem se aktuálně nově zapojuje do plánování  ITI – aktuálně byly Magistrátu města 
Mladá Boleslav předány definice záměrů pro plánovací období 2021 – 2027, mezi kterými je i několik projektů 
zabývajících se obnovou kulturních památek a veřejných prostranství v rámci MPZ. 
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H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 
funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 
obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  
 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 
veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  
 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 
a) na obnovu kulturních památek,  
b) na opravu nepamátkových objektů. 

V poslední dekádě došlo k velkému posunu v péči o památky a reakce místních i turistů je velmi kladná. Hlavně 
centrum města s náměstím a nejbližším okolím doznalo velké změny včetně úprav zeleně, doplnění městského 
mobiliáře a zkvalitnění kulturních akcí pořádaných ve městě. Většina oprav a restaurování probíhá pod dozorem 
NPÚ a v rozsahu vydaných závazných stanovisek. 
Instalované reklamy i mobiliáře jsou konzultovány s městským architektem a zástupcem NPÚ, tak aby 
splňovali veškeré požadavky a nepůsobili rušivě v MPZ. 
Finanční zdroje na obnovu památek město získává hlavně ze svých vlastních prostředků, s tím, že se snaží 
maximálně využít i dotační programy, které jsou vypisovány. 
Pro fyzické osoby město nabízí možnost dotace na obnovu soukromých staveb v MPZ. 
 

 
 
Schválil:    Ing. Jaroslav Verner, starosta     Datum:      15.12.2020           

 

 

 

Podpis:      ……………………… 

 

 

Doplňující informace 

 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 
památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   
 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 
MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 
- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  
 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2020. Přihlášku zašlete v elektronické 
podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 
rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 
- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 
 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 
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- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 

 
- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 

každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  
 

- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 
památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 
nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2020. 

 
-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn v předsálí Španělského sálu při 

slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  
banneru hradí soutěžní město/obec.  
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